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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์วงจรปิดของผู้ประกอบการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการน้ ามัน 
จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์วงจรปิดของ
ผู้ประกอบการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการน้ ามัน 2) พฤติกรรมการใช้โทรทัศน์วงจรปิดของผู้ประกอบการร้านสะดวกซ้ือใน
สถานบริการน้ ามัน และ 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์วงจรปิดในร้านสะดวกซ้ือตามสถานีบริการน้ ามันที่
แตกต่างกันตามลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรมข้อมูล
จากผู้ประกอบการที่มีการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดภายในร้านสะดวกซ้ือตามสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัด
อุบลราชธานี จ านวนทั้งสิ้น 81 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการใช้โทนทัศน์วงจรปิดในส่วนประสมทาการตลาด
โดยภาพรวมทุกด้าน อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย การก าหนดราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดในระดับ
ปานกลาง (x =3.18) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดรายด้านพบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
ขาย (x =3.34)  รองลงมาได้แก่ การก าหนดราคา (x =3.27) การจัดจ าหน่าย (x =3.13) และการส่งเสริมการตลาด (x =2.98) 
เป็นล าดับสุดท้าย ซ่ึงในแต่ละด้านต่างมีความพึงพอใจในระดับปานกลางพฤติกรรมการใช้โทรทัศน์วงจรปิดของผู้ประกอบ 
การร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการน้ ามัน ในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าผู้ประกอบการมักจะได้รับทราบ
ข้อมูลระบบ โทรทัศน์วงจรปิดจากสื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 56.8 เหตุผลส าคัญที่ผู้ประกอบการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจร
ปิดคือ เพื่อตรวจสอบการท างานของพนักงานภายในร้าน โดยภาพรวมทุกด้านของส่วนประสมทางการตลาด ยังคงพบว่ามีคา
วามพึงพอใจในระดับปานกลางเหมือนกัน กรณีที่จ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการต่างกัน สรุปได้ว่า จ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการ
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์วงจรปิดภายในร้านสะดวกซ้ือตามสถานีบริการน้ ามันในด้านการ จัดจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย การก าหนดราคาที่
พบว่ามีความแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, การใช้โทรทัศน์วงจรปิด 
 

ABSTRACT 
The study of satisfaction of entrepreneurs with closed circuit television usage Inside 

convenience stores in petroleum service stations in  Sisaket and Ubonratchathani Province was aimed at 
studying 1) the satisfaction with CCTV usage inside convenience stores in petroleum service stations 2) 
the behaviors of CCTV system usage inside convenience stores in petroleum service stations and 3) the 
comparison of the different satisfaction, categorized by entrepreneurs’ general information, with CCTV 

usage inside convenience stores in petroleum service stations. The instruments for this study were 
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questionnaires, collecting data from 81 entrepreneurs installing CCTV inside convenience stores in 
petroleum service stations in Sisaket and Ubonratchathani Province. The statistics used for analysis were 
frequencies distribution, percentage, arithmetic mean and standard deviation. This research found that 
the entrepreneurs were mostly male who were married, 31 - 40 years old, graduated in Bachelor level 
and each entrepreneur earned 100,001 - 125,000 baht per month. The convenience stores with most 
CCTV installation were PTT In petroleum service station, the extent of utilized area was 50 - 75 square 
meters. The period of business operation by convenience stores was 6 years up and the amount of 
customers was more than 201 a day. Entrepreneurs usually got the information of CCTV system from 
television. The important reason of CCTV installation was to check out staff’s working performances 
inside convenience stores. CCTV system installed was a combination of analog and digital. The expense 
of CCTV installation was 30,001- 40,000 baht. Most entrepreneurs made one payment. The 
entrepreneurs were satisfied with CCTV in overall: - products, price, place and promotion with moderate 
level (x = 3.18). Moreover, the functions of CCTV that entrepreneurs needed most were to be able to 
copy in hard disk and CD Rom. 
Key word: Satisfaction, entrepreneurs with closed 
 
1. บทน า 
 ร้านสะดวกซ้ือที่อยู่ในสถานีบริการน้ ามันก็เป็น
ส่วนหน่ึงของตลาดที่ได้เข้ามามีบทบาทและเป็นธุรกิจที่
ส าคัญในสถานีบริการน้ ามันอย่างมาก เน่ืองจากสามารถ
ตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภคที่มาใช้บริการใน
สถานีบริ การ น้ า มัน เพื่ อมา เติ ม น้ า มันหรื อ เปลี่ ยน
น้ ามันเครื่องแล้วยังหาซ้ือสินค้าที่ต้องการได้ในเวลา
เดียวกันด้วย ในปัจจุบันมีร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการ
น้ ามันตราต่างๆ เกือบทุกแห่งในจังหวัดนนทบุรีและ
ปทุมธานี เช่น ร้านสะดวกซ้ือ 7eleven ในสถานีบริการ
น้ ามัน ปตท., ร้าน Select ในสถานีบริการน้ ามัน Shell, 
ร้าน Star Mart ในสถานีบริการน้ ามัน Caltex, ร้าน 
Tiger Mart หรือ Lotus Express ในสถานีบริการ Esso, 
ร้าน Lemon Green หรือ ใบจาก ในสถานีบริการบาง
จาก เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการเพิ่มจ านวนของร้านสะดวก
ซ้ือภายในสถานีบริการน้ ามัน ท าให้มีผลต่อการแข่งขัน
มากขึ้น ซ่ึงต่างฝ่ายต่างงัดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูด
ลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ เช่น การให้ส่วนลดจากการซ้ือ
อาหารหรือเครื่องดื่มเม่ือเติมน้ ามันครบตามที่ก าหนด ซ่ึง
กลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างผล
ก าไรให้แก่ผู้ประกอบการ แต่สิ่งหน่ึงที่ส าคัญขาดไม่ได้
หากทางผู้ประกอบการขาดการค านึงถึงจะส่งผลเสียต่อ
ก าไรที่ขายได้ น่ันคือการป้องกันรักษาความปลอดภัย
ภายในร้านโดยใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed 

Circuit Television System : CCTVsystem) 
ผู้ประกอบการควรมีการจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่าง
รัดกุม เพราะระบบดังกล่าวถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งใน
การท าธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับการ
ขโมยสินค้าหรือการสูญหายของสินค้าที่วางจ าหน่ายใน
ร้านการตรวจจับบุคคลที่ไม่หวังดีหรือกลั่นแกล้งการท า
ธุรกิจของผูป้ระกอบการ รวมถึงการสังเกตการณ์และการ
ท างานของพนักงานที่ว่าจ้างให้มาท างานในร้าน เป็นต้น 
จะเห็นได้ว่า ระบบโทรทัศน์วงจรปิดต่างเข้ามีบทบาทใน
การท าธุรกิจต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในธุรกิจที่
ต้องการความปลอดภัย หรือแม้แต่การใช้งานในองค์กร
โรงเรียน สถานที่ราชการหรือสถานที่หวงห้าม เป็นต้น จึง
ถือเป็นช่องทางการตลาดที่ส าคัญที่บริษัทผู้ประกอบการ
ต่างๆ ที่ผลิตจ าหน่ายและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดได้
เข้ามาแข่งขัน เพื่อแย่งส่วนครองตลาดนับว่าเป็นโอกาสดี
ส าหรับผู้ประกอบในการวางกลยุทธ์การตลาดทั้งในเรื่อง
การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอขาย การก าหนดราคา 
การขยายช่องทางจ าหน่ายให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้า 
และการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ซ่ึงจากการสุ่มส ารวจ
ผู้ประกอบการร้านสะดวกที่มีการติดตั้งระบบโทรทัศน์
วงจรปิดในสถานีบริการน้ ามัน ปตท. และ Caltex ใน
จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีบางร้าน (จากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านสะดวกซ้ือ 7eleven ใน
สถานีบริการน้ ามัน ปตท. ในจังหวัดศรีสะเกษ  ภายใต้ชื่อ 
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ห้างหุ้นส่วน  พรประเสริฐกิจกุล จ ากัด และร้านสะดวก
ซ้ือ Star Mart ในสถานีบริการน้ ามัน Caltex ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ดาวศรีสะเกษ ณ วันที่  15-16 มีนาคม พ.ศ. 2551) 
พบว่าได้ มีการติดตั้ งแล้ว แต่ มีข้อจ ากัดที่ ว่า ระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดที่ใช้อยู่ไม่สามารถดูภาพระยะไกลผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบ Dial up ผ่าน Modem ได้
หรือเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือพ็อคเก็ตพีซีได้ใน
กรณีที่ออกไปท าธุระข้างนอกหรือไม่อยู่ในร้านจึงเป็น
โอกาสดีที่ ผู้ประกอบการผลิตจ าหน่ายติดตั้งระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดที่จะพัฒนาขีดความสามารถของระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดให้เอ้ือประโยชน์ต่อการใช้ สอยของ
ผู้บริโภคให้มากขึ้น  
 ด้วยเหตุน้ีเองท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะ
ศึกษา ความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์วงจรปิดของผู้
ประกอบ การร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการน้ ามัน 
จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ในฐานะที่ผู้ศึกษาด าเ นินธุรกิจจ าหน่ายติดตั้ง ระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดอยู่ และต้องการทราบปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอขายราคา
ช่องทาง การจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด เพื่อที่จะ
น าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายร้าน
สะดวกซ้ือตามสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดศรีสะเกษและ
อุบลราชธานีที่จะท าการตลาดในอนาคตและเกิดความพึง
พอใจสู งสุ ด  เพื่ อ แย่ งส่ วนครองตลาดจากบริ ษั ท
ผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์
วงจรปิดของผู้ประกอบการร้านสะดวกซ้ือ ในสถานี
บริการน้ ามันจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรทัศน์วงจรปิด
ของผู้ประกอบการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการน้ ามัน
จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี 

3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้
โทรทัศน์วงจรปิดในร้านสะดวกซ้ือตามสถานีบริการน้ ามัน
ในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีที่แตกต่างกัน
ตามลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 
 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 

โดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษา เป็นการศึกษาความพึงพอใจในการใช้
โทรทัศน์วงจรปิดโดยสอบถามผู้ประกอบการที่ มีการ
ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในร้านสะดวกซ้ือตาม
สถ า นีบ ริ ก าร น้ า มั น  จ านวนทั้ ง สิ้ น  106  คน  ซ่ึ ง
ประกอบด้วย Pre-test 10 ชุด ระหว่างวันที่ 1-10 
เมษายน พ.ศ. 2551 และเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 96 ชุด 
ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ค่าสถิติที่ใช้
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequencies Distribution) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์วงจรปิด ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 
ที่มีต่อโทรทัศน์วงปิด และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ความพึงพอใจที่ได้รับจ าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ประกอบการ 
 
4. ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการที่มีการติดตั้ง
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในร้านสะดวกซ้ือตามสถานี
บริการน้ ามัรายละเอียดดังน้ี เพศผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ร้อยละ 59.3 เป็นเพศชาย ส่วนที่เหลือร้อยละ 40.7 เป็น
เพศหญิง อายุ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 70.4 มี
อายุ 31-40 ปี รองลงมาได้แก่ อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 
19.8 ถัดมาอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 7.4 และอายุน้อยที่สุด
คือ 61 ปีขึ้นไปมีจ านวนน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 2.5 
เท่าน้ัน สถานภาพ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ ใน
สถานภาพสมรส ร้อยละ 51.9 รองลงมาโสด ร้อยละ 
45.7 และหย่าร้างม่าย/แยกกันอยู่ มีเพียงร้อยละ 2.5 
ระดับการศึกษา  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.1 รองลงมาได้แก่ 
ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 17.3 มัธยมศึกษา 
ร้อยละ 9.9 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวนน้อยที่สุด ร้อย
ละ 3.7 ตามล าดับ และไม่มีผู้ประกอบการที่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาเลย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของสถาน
ประกอบการ สถานประกอบการของผู้ประกอบการมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 100,001-125,000 บาท  
จ านวนมากที่สุด ร้อยละ 38.3 รองลงมาได้แก่ รายได้ 
150 ,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 27.2 รายได้ 50 ,001-
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75,000 บาท ร้อยละ 17.3 รายได้ รายได้ไม่เกิน 50,000 
บาท และรายได้ 75,001-100,000 บาท จ านวนเท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ 7.4 รายได้ 125 ,001-150 ,000 บาท 
จ านวนน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 2.5 เท่าน้ัน    

ร้านสะดวกซ้ือที่ท่านติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจร
ปิด  ร้านสะดวกซ้ือที่ผู้ประกอบการ ส่วนมากติดตั้งระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดคือ ร้าน 7eleven ในสถานีบริการ
น้ ามัน ปตท. คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาได้แก่ ร้าน 
Select ในสถานีบริการน้ ามัน Shell ร้อยละ 19.8 ร้าน 
Tiger Mart หรือ Lotus Express ในสถานีบริการน้ ามัน 
Esso ร้อยละ 14.8 ร้าน Star Mart ในสถานีบริการ
น้ ามัน Caltex ร้อยละ 13.6 ร้าน Lemon Green หรือ 
ใบจาก ในสถานีบริการน้ ามันบางจาก ร้อยละ 9.9 และ
ร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการน้ ามันอ่ืนๆ จ านวนน้อย
ที่สุดมีเพียงร้อยละ 4.9 ตามล าดับ 
 ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในร้านสะดวกซ้ือ ขนาด
พื้นที่ใช้สอยภายในร้านสะดวกซ้ือของผู้ประกอบการ
ส่วนมากอยู่ระหว่าง 50-75 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 
32.1 รองลงมาได้แก่ ระหว่าง 76-100 ตารางเมตร ร้อย
ละ 30.9 ระหว่าง 101-125 ตารางเมตร ร้อยละ 11.1 
ระหว่าง 126-150 ตารางเมตร ร้อยละ 7.4 ระหว่าง 
151-175 ตารางเมตร ระหว่าง 176-200 ตารางเมตร 
และตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป จ านวนน้อยที่สุด
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6.2 

ระยะเวลาเปิดด าเ นินการ ผู้ประกอบการ
ส่วนมากเปิดด าเนินการร้านสะดวกซ้ือมาเป็นระยะเวลา 
6 ปี ขึ้ น ไป  คิ ด เป็น ร้ อยละ  48 .1  รองลงมาได้ แ ก่ 
ระยะเวลา 3-4 ปี ร้อยละ 19.8  ระยะเวลา 4-5 ปี ร้อย
ละ 16.0  ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และ 1-2 ปี จ านวนน้อย
ที่สุด ร้อยละ 8.6 และ 7.4 ตามล าดับ 
 จ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการ จ านวนลูกค้าที่มา
ใช้บริการร้านสะดวกซ้ือที่ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดต่อวัน
ของผู้ประกอบการส่วนมากตั้งแต่ 201 คนขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 54.3 รองลงมาได้แก่ ระหว่าง 151-200 คน ร้อย
ละ 14.8 ระหว่าง 51-100 คน ร้อยละ 13.6 และระหว่าง 
101-150 คน ร้อยละ 12.3 และไม่เกิน 50 คน จ านวน
น้อยที่สุดเพียงร้อยละ 4.9 ผู้ประกอบการส่วนมากได้
รับทราบข้อมูลระบบโทรทัศน์วงจรปิดจากสื่อโทรทัศน์ 
คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมาได้แก่ ค าแนะน าบอกกล่าว 
ร้อยละ 44.4  หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 35.8 แผ่นพับ/
ใบปลิว ร้อยละ 21.0 วิทยุ ร้อยละ 16.0 อ่ืนๆ คือ งาน

แสดงสินค้า ร้อยละ 11.1 และนิตยสาร/วารสารและ
อินเทอร์เน็ต จ านวนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 9.9 และ
โปสเตอร์ มีเพียงร้อยละ 7.4 เท่าน้ัน เหตุผลส าคัญที่
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดคือ 
เพื่อตรวจสอบการท างานของพนักงานภายในร้าน คิดเป็น
ร้อยละ 63.0 ส่วนที่เหลือร้อยละ 27.0 เพื่อป้องกันการ
ขโมยสินค้าภายในร้าน 

ระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ผู้ประกอบการใช้อยู่ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นแบบผสมระหว่าง Analog และ 
Digital (ใช้ Harddisk ในการบันทึกภาพ) คิดเป็นร้อยละ 
53.1 ส่วนที่เหลือร้อยละ 46.9 ใช้ แบบ Analog ระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดที่ผู้ประกอบการติดอยู่ส่วนมากใช้
มาแล้ว 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมา ใช้มาแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 17.3 ระหว่าง 3-5 ปี ร้อยละ 16.0 
ระหว่าง  2-3 ปี ร้อยละ 11.1 และตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 
จ านวนน้อยที่สุดร้อยละ 9.9 ตามล าดับ 

ผู้ประกอบการส่วนมากเสียค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด 30,001-40,000 บาท เป็น
จ านวนร้อยละ25.9 รองลงมาได้แก่ ระหว่าง 10,001-
20,000 บาท ร้อยละ 24.7 ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 
19.8 ตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 14.8 ระหว่าง 
40,001-50,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 
จ านวนน้อยที่สุดใกล้เคียงกันคิดเป็นร้อยละ 8.6 และ 6.2 
ตามล าดับ 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 64.3 ช าระ
ค่าใช้จ่ายใน การติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดแบบหมด
ในงวดเดียว ส่วนที่เหลือร้อยละ 21.0 ช าระผ่อนเป็น
งวดๆ แต่เสียดอกเบี้ย และร้อยละ 12.7 ช าระผ่อนเป็น
งวดๆ ไม่เสียดอกเบี้ย ตามล าดับ 

ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการใช้โทน
ทัศน์วงจรปิดในส่วนประสมทาการตลาดโดยภาพรวมทุก
ด้าน อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย การก าหนดราคา 
การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดในระดับปาน
กลาง (x =3.18) เ ม่ือพิจารณาในรายละเอียดรายด้าน
พบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจสูงสุดในด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย (x =3.34)  รองลงมาได้แก่ การ
ก าหนดราคา (x =3.27) การจัดจ าหน่าย (x =3.13) และ
การส่งเสริมการตลาด (x =2.98) เป็นล าดับสุดท้าย ซ่ึงใน
แต่ละด้านต่างมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า 
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 ด้านผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย  ผู้ประกอบการมี
ความพึงพอใจระดับมากในเรื่อง ประโยชน์ที่รับจากการ
ใช้ระบบโททัศน์วงจรปิด เช่น ตรวจสอบการท างานของ
พนักงานและป้อง กันการขโมยสินค้ าภาย ในร้ าน           
(x  =3.76) ความรวดเร็วในการติดตั้งได้มาตรฐานของ
บริษัท (x  =3.49) มาตรฐานกระบวนการผลิตของบริษัท
ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับในคุณภาพสินค้า (x =3.42) 
ส่วนในเรื่องอ่ืนๆ ได้แก่ การรับประกันสินค้า เช่น บริการ
ซ่อมฟรี ในระยะเวลาประกัน และไม่คิด ค่าแรงเม่ือ
ระยะเวลาประกันหมด (x =3.36) บริษัทมีสินค้าให้เลือก
หลากหลายยี่ห้อ/ประเภท (x =3.30) สินค้าสามารถใช้
ร่วมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อ่ืนๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ 
คอมพิวเตอร์  (x  =3.03) และความรวดเร็วในการ
ตรวจจับและเตือนภัย (x  =3.01) จะมีความพึงพอใจ
ระดับปานกลาง 
 ด้านการก าหนดราคา ผู้ประกอบการมีความพึง
พอใจระดับปานกลางในเรื่อง สินค้ามีหลายระดับราคาให้
เลือก (x  = 3.34) มีการระบุราคาอย่างชัดเจน (x  = 3.29) 
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ (x  = 3.28) 
และราคาสินค้า ไ ม่ค่ อย เปลี่ ยนแปลง (x  =  3 .17 ) 
ตามล าดับ 
 ด้านการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการมีความพึง
พอใจระดับปานกลาง ในเรื่องความสะดวกในการสั่งซ้ือ
ทั้งทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต (x  = 3.23) ความ
สะดวกในการช าระค่าใช้จ่ายทั้งเงินสดและบัตรเครดิต (x  
= 3.19) ท าเลที่ตั้งของบริ ษัทผู้ประกอบการที่ผลิต
จ าหน่ายติดตั้งเหมาะสม  (x  =3.10) ความสะดวกในการ
ได้รับข้อมูลหรือบริการหลังการขายที่ดี  (x  = 2.99) 
ตามล าดับ  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการมี
ความพึงพอใจระดับปานกลาง ในเรื่อง การแต่งกาย 
พูดจาสุภาพของพนักงาน  (x  = 3.34) การโฆษณา
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
ป้ายโปสเตอร์ แผ่นพับ นิตยสาร อินเตอร์เน็ต จัดบู๊ท , 
ความใส่ใจในการบริการหลังการขายของ พนักงาน (x  
เท่ากัน=3.09) การจัดรายการพิเศษสมนาคุณให้แก่ลูกค้า 
(ลด แลก แจก แถม) (x  =2.74) และการคืนก าไรให้ลูกค้า
โดยคูปองส่งชิงโชค  (x =2.64) ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ขนาดพื้นที่ใช้
สอยภายในร้านแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้

โทรทัศน์วงจรปิดภายในร้านสะดวกซ้ือตามสถานีบริการ
น้ ามันในด้านการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
ในระดับปานกลางเหมือนกัน ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ที่
เสนอขายที่พบว่า ผู้ประกอบการที่มีร้านสะดวกซ้ือขนาด
พื้นที่ใช้สอยระหว่าง 50-75 ตารางเมตร และตั้งแต่ 101 
ตารางเมตรขึ้นไป จะมีความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์
วงจรปิดภายในร้านสะดวกซ้ือตามสถานีบริการน้ ามันใน
ระดับปานกลาง ส่วนผู้ประกอบการที่มีร้านสะดวกซ้ือ
ขนาดพื้นที่ใช้สอยระหว่าง 76-100 ตารางเมตร จะมี
ความพึงพอใจในระดับมาก และในด้านการก าหนดราคา
พบว่า ผู้ประกอบการที่มีร้านสะดวกซ้ือขนาดพื้นที่ใช้สอย
ระหว่าง 50-75 ตารางเมตรและระหว่าง 76-100 ตาราง
เมตร จะมีความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์วงจรปิด
ภายในร้านสะดวกซ้ือตามสถานีบริการน้ ามันในระดับ
ปานกลาง ส่วนผู้ประกอบการที่มีร้านสะดวกซ้ือขนาด
พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 101 ตารางเมตรขึ้นไปจะมีความพึง
พอใจในระดับมาก  โดยภาพรวมทุกด้านของส่วนประสม
ทางการตลาด ยังคงพบว่ามีความพึงพอใจในระดับปาน
กลางเหมือนกัน กรณีที่ขนาดพื้นที่ ใช้สอยภายในร้าน
ต่างกัน  
 สรุปได้ ว่า  ขนาดพื้ นที่ ใ ช้สอยภายในร้ าน
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์วงจรปิด
ภายในร้านสะดวกซ้ือตามสถานีบริการน้ ามันในด้านการ
จัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน     
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
ขายและการก าหนดราคาที่พบว่ามีความแตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระยะเวลาที่
เปิดด าเนินการแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้
โทรทัศน์วงจรปิดภายในร้านสะดวกซ้ือตามสถานีบริการ
น้ ามันในด้านการก าหนดราคา การจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาดในระดับปานกลางเหมือนกัน ยกเว้น
ด้านผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายที่พบว่า ผู้ประกอบการร้าน
สะดวกซ้ือที่เปิดด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 3-5 ปี และ
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จะมีความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์
วงจรปิดภายในร้านสะดวกซ้ือตามสถานีบริการน้ ามันใน
ระดับปานกลาง ส่วนผู้ประกอบการร้านสะดวกซ้ือที่เปิด
ด าเนินการมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี จะมีความพึง
พอใจในระดับมาก 
 โดยภาพรวมทุกด้านของส่วนประสมทาง
การตลาด ยังคงพบว่ามีคาวามพึงพอใจในระดับปานกลาง
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เหมือนกัน กรณีที่ระยะเวลาที่เปิดด าเนินการต่างกัน สรุป
ได้ว่า ระยะเวลาที่เปิดด าเนินการแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในการใช้โทรทัศน์วงจรปิดภายในร้านสะดวกซ้ือ
ตามสถานีบริการน้ ามันในด้านการก าหนดราคา การจัด
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย
ที่พบว่ามีความแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า จ านวนลูกค้าที่มาใช้
บริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์
วงจรปิดภายในร้านสะดวกซ้ือตามสถานีบริการน้ ามันใน
ด้านการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดในระดับ
ปานกลางเหมือนกัน ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายที่
พบว่า ผู้ประกอบการร้านสะดวกซ้ือที่มีจ านวนลูกค้ามาใช้
บริการ 101-200 คน จะมีความพึงพอใจในการใช้
โทรทัศน์วงจรปิดภายในร้านสะดวกซ้ือตามสถานีบริการ
น้ ามันในระดับปานกลาง ส่วนผู้ประกอบการร้านสะดวก
ซ้ือที่มีจ านวนลูกค้ามาใช้บริการไม่เกิน 100 คน และ
ตั้งแต่ 201 คนขึ้นไป จะมีความพึงพอใจในระดับมาก 
และด้านการก าหนดราคาที่พบว่า ผู้ประกอบการร้าน
สะดวกซ้ือที่มีจ านวนลูกค้ามาใช้บริการไม่เกิน 100 คน 
และ 101-200 คน จะมีความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์
วงจรปิดภายในร้านสะดวกซ้ือตามสถานีบริการน้ ามันใน
ระดับปานกลาง ส่วนผู้ประกอบการร้านสะดวกซ้ือที่มี
จ านวนลูกค้ามาใช้บริการ 201 คนขึ้นไป จะมีความพึง
พอใจในระดับมาก โดยภาพรวมทุกด้านของส่วนประสม
ทางการตลาด ยังคงพบว่ามีคาวามพึงพอใจในระดับปาน
กลางเหมือนกัน กรณีที่จ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการต่างกัน 
สรุปได้ว่า จ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการแตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจในการใช้โทรทัศน์วงจรปิดภายในร้านสะดวกซ้ือ
ตามสถานีบริการน้ ามันในด้านการจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย การก าหนดราคาที่
พบว่ามีความแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
5. สรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี สมรสแล้ว จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
สถานประกอบการ  100,001-125,000 บาทกันเป็น
จ านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 38.3 ส าหรับร้านสะดวกซ้ือที่
ผู้ประกอบการส่วนมากติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดคือ 

ร้าน 7eleven ในสถานีบริการน้ ามัน ปตท.คิดเป็นร้อยละ 
37.0 ส่วน l ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในร้านสะดวกซ้ือจะยู่
ระหว่าง 50-75 ตารางเมตร  คิด เป็นร้อยละ 32.1  
ผู้ประกอบการส่วนมากเปิดด าเนินการร้านสะดวกซ้ือมา
เป็นระยะเวลา 6 ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 48.1 และมี
จ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการเฉลี่ยต่อวันตั้งแต่ 201 คนขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 54.3  
 พฤติกรรมการใช้ โทรทัศน์วงจรปิดของผู้
ประกอบ การร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการน้ ามัน ใน
จังห วัดศรี สะ เกษและจังห วัด อุบลราชธานี  พบว่า
ผู้ประกอบการมักจะได้รับทราบข้อมูลระบบ โทรทัศน์
วงจรปิดจากสื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 56.8 เหตุผล
ส าคัญที่ผู้ประกอบการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดคือ 
เพื่อตรวจสอบการท างานของพนักงานภายในร้าน ซ่ึง
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งเป็นแบบผสมระหว่าง 
Analog และ Digital ซ่ึงใช้ Harddisk ในการบันทึกภาพ 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ผู้ประกอบการติดอยู่มักจะใช้
มาแล้ว 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.7 ผู้ประกอบ การ
ส่วนมากเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
30,001-40,000 บาท เป็นจ านวนร้อยละ 25.9 และโดย
ส่วนใหญ่ช าระค่าใช้จ่ายแบบจ่ายหมดในงวดเดียว  
 ความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์วงจรปิดของ
ผู้ประกอบการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการน้ ามันใน
จังห วัดศรี สะ เกษและจังห วัด อุบลราชธานี  พบว่า 
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์วงจรปิด
ในส่วนประสมทางการตลาดอันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
ขาย การก าหนดราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด โดยภาพรวมทุกด้านในระดับปานกลาง (x = 
3.18)  เ ม่ือพิจารณาในรายละเ อียดรายด้านพบว่า 
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านผลิตภัณฑ์ที่
เสนอขาย (x =3.34) รองลงมาได้แก่ การก าหนดราคา 
(x =3.27) การจัดจ าหน่าย (x =3.13) และการส่งเสริม
การตลาด (x =2.98) เป็นอันดับสุดท้าย ซ่ึงในแต่ละด้าน
ต่างมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาใน
ส่วนของเน้ือหาที่ในแต่ละด้าน พบว่าประเด็นที่มีความพึง
พอใจสูงสุด คือประโยชน์ที่รับจากการใช้ระบบโททัศน์
วงจรปิด เช่น ตรวจสอบการท างานของพนักงานและ 
ป้องกันการขโมยสินค้าภายในร้าน (x  =3.76) รองลงมา
ได้แก่  ความรวดเร็วในการติดตั้งได้มาตรฐานของบริษัท 
(x  =3.49) มาตรฐานกระบวนการผลิตของบริษัททันสมัย  
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และเป็นที่ยอมรับในคุณภาพสินค้า (x =3.42) และการ
รับประกันสินค้า เช่น บริการซ่อมฟรี ในระยะเวลา
ประกัน และไม่คิดค่าแรงเม่ือระยะเวลาประกันหมด    
(x =3.36) ตามล าดับ 
 ข้อคิด เห็นอ่ืนๆ ที่ มีต่อโทรทัศน์วงปิดของ
ผู้ประกอบการร้านสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการน้ ามันใน
จังห วัดศรี สะ เกษและจังห วัด อุบลราชธานี  พบว่ า 
คุณลักษณะของระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ผู้ประกอบการ
ต้องการมากที่สุด  คือ สามารถบันทึกส าเนาลงใน 
Harddisk และบันทึกลงในแผ่น CD ROM คิดเป็นร้อยละ 
96.3 นอกจากน้ีผู้ประกอบการร้อยละ 42.0 มีความเห็น
ว่าน่าจะบอกกล่าวระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ใช้อยู่ให้ผู้อ่ืน
ซ้ือมาใช้ 
 
6. อภิปรายผล 

สื่อโทรทัศน์ จัดได้ ว่าเป็นสื่อที่น าพาข้อมูล
ข่ าวสาร เ ก่ี ยว กับ ระบบ โทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด เข้ าถึ ง 
กลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดถึงร้อยละ 56.8 ทั้งน้ีเน่ืองจาก
โทรทัศน์เป็นสื่อที่ผู้บริโภคทุกกลุ่มเปิดรับได้ง่าย เพราะ
สามารถสร้างความสนใจได้สูงให้ทั้งภาพและเสียงเร้าใจใน
เวลาเดียวกัน นอกจากน้ียังสามารถเปิดรับได้สะดวก เพราะ
เป็นสื่อที่มีอยู่แล้ว (Availability) โดยจาก ผลการส ารวจของ
บริษัท เอซี นิลสัน (AC Nielsen) ในปี พ.ศ. 2542 พบว่า
ร้อยละ 94.6 ขอครัวเรื่องในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีโทรทัศน์ในบ้าน (AC Nielsen, 1999) และนักการตลาดยัง
นิยมใช้โทรทัศน์เป็นสื่อการค้าหลัก (Traditional Media) ใน
การโฆษณาสินค้า และบริการต่างๆ ไปสู่ผู้บริโภค เพราะเป็น
สื่อที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในระดับมวลชนทุกกลุ่มได้อย่าง
รวดเร็ว และสร้างความรู้สึกตื่นเต้น สามารถกระตุ้นความ
สนใจได้เป็นอย่างดีส าหรับเหตุผลส าคัญที่ผู้ประกอบการ
ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดคือ เพื่อตรวจสอบการท างานของ
พนักงานภายในร้าน ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ไม่มีเวลาสังเกตการณ์ได้ตลอดเวลา จึงต้องอาศัยระบบ
โทรทัศน์วงปิดเข้าช่วย  ส่วนระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่
ผู้ประกอบการติดตั้งเป็นแบบผสมระหว่าง Analog และ 
Digital โดยใช้ Harddisk ในการบันทึกภาพ ซ่ึงเป็น
นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และ
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตซ่ึง
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดจะเข้าสู่ยุคของ IP Surveillance 

 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ด้านผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย  จากผลการศึกษา

พบว่า ความรวดเร็วในการตรวจจับและเตือนภัย ((x =3.01) 
สินค้าสามารถใช้ร่วมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น 
โทรศัพท์ มือถือ คอมพิวเตอร์  (x =3.03) เป็นเรื่องที่
ผู้ประกอบการพึงพอใจในระดับปานกลาง รวมถึงปัญหาที่
ประสบจากการใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดมากที่สุดคือ การ
จับภาพไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ ภาพไม่สมจริงและไม่ชัด คิด
เป็นร้อยละ 52.0 และไม่สามารถแสดงผลได้หลายหน้าจอใน
จอภาพเดียว ร้อยละ 31.4 จึงเห็นควรให้ทางบริษัท
ผู้ประกอบการผลิตจ าหน่ายและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจร
ปิดพัฒนาปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้สามารถ
ตรวจจับและเตือนภัยโดยผ่านอุปกรณ์สื่อสาร รวมถึง
อุปกรณ์ตัวกล้องที่ ใช้ควรพัฒนาให้สามารถจับภาพได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ หมุนได้ 360 องศา และมีความรวดเร็ว
ในการบันทึกภาพตลอดจนให้ภาพที่มีความละเอียดสูงแลดู
สมจริงด้วย  
 ด้านการก าหนดราคา  ในด้านราคาน้ัน ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจระดับปาน
กลางในเรื่องสินค้ามีหลายระดับราคาให้เลือก (x  = 3.34) มี
การระบุราคาอย่างชัดเจน (x  = 3.29) ราคามีความเหมาะสม
กับคุณภาพที่ได้รับ (x  = 3.28) จึงเห็นควรให้ทางบริษัท
ผู้ประกอบการผลิตจ าหน่ายและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจร
ปิดผลิตสินค้าที่ออกมาจ าหน่ายให้มีหลายระดับราคาตาม
ประโยชน์และคุณภาพที่ได้รับเพื่อเปิดโอกาสให้มีทางเลือก
ส าหรับผู้ซ้ือมากขึ้น ซ่ึงผู้มีรายได้น้อยก็สามารถซ้ือมาใช้ได้ 
รวมถึงระบุราคาสินค้าอย่างชัดเจน โดยอาจน ากลยุทธ์ทาง
จิตวิทยามาใช้โดยการตั้งราคาสินค้าหรือระบบที่จ าหน่ายให้
ลงท้ายด้วยเลข 9 หรือเลข 0 (การตั้งราคาเลขคู่ เลขคี่ 
(Odd-even Pricing) เพื่อสร้างทัศนคติให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า 
ราคาที่จ าหน่ายน้ันเหมาะสมแล้ว 
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